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Avrupa Konseyi süreci dahilinde Gürcistan’ın çı-
karmış olduğu Ahıska Türklerinin vatana dönüşüyle 
ilgili kanun, 1 Ocak 2008 tarihi itibariyle yürürlü-
ğe girmiştir. Bu kanuna göre, 1944 yılında sürgüne 
gönderilen Ahıska Türkleri, vatana dönüş için, bu-
lundukları ülkelerdeki Gürcistan temsilciliklerine 
müracaat edeceklerdir.

Vatana dönüş kanunu diyebileceğimiz bu kanun, 
bazı hususları açıklığa kavuşturmamış, kapalı geç-
miştir. Ortalıkta dolaşan bazı söylentiler de bu belir-
sizliğin olumsuz etkisini artırmaktadır. Meselâ sür-
gün ahalinin hak ve hukuku, askerlik, eğitim, soysal 
güvenlik ve dönüş yeri, söz konusu kanunda açıkça 
belirtilmemiştir. Bazı Gürcü çevreleri, sürgün aha-
linin Ahıska’ya değil, Gürcistan’ın diğer bölgelerine 
serpileceğini telâffuz etmektedir.

Ortalıkta böyle bir belirsizlik ve endişe havası 
mevcuttur. Bununla birlikte Gürcistan’ın bu belir-
sizlikleri ortadan kaldıracak çalışmalar yapacağı da 
ümit edilmektedir. Çok dikkat edilmesi gereken na-
zik bir dönemi yaşamaktayız. Ahıskalıların bu dö-
nemden yüz akıyla çıkmalarını diliyoruz.

Burada asıl üzerinde durmamız gereken husus 
medyanın tavrıdır.

Basılı ve göze hitap eden Türk medyası, bu konu-
da üzerine düşeni yapmamıştır. Çirkin bir cinayet-
le öldürülen Hırant’ın ayakkabısının altını aylarca 
gösteren kameralar, yüz binlerin 65 yıllık ıstırabına 
gözünü ve kulağını kapatmıştır.

Birkaç malzeme fukarasının gayretkeşliği bir ke-
nara bırakılırsa, medyamızın hâlâ Ahıska Türklerini 
ele almaya niyetli olmadığı anlaşılmaktadır.

Malzeme fukaralığının en açık örneği, ne yazık 
ki millî yayın politikasıyla maruf Kanal A’da görül-
müştür. Yani programcı, yapacak iş, işleyecek konu 
bulamadığından olacak ki, hiçbir hazırlık yapma-
dan, bir programına Ahıska Türklerini yem etmiştir. 
Böylece bir trajediyi, magazin yapmıştır. Halbuki bu 
arkadaş, her şeyin magazin olmadığını bilmelidir.

Nusret KOPUZLU

Millî Meseleler
Magazin Değildir!

Kanal A televizyonunda, 17 Ocak-Perşembe 
günü saat 22.45’te başlayan Sınır Ötesi adlı canlı 
program, o saati bekleyenleri hayal kırıklığına uğ-
ratmıştır. M. Seyfettin Erol’un hazırlayıp sunduğu 
programın hazırlık safhası tek kelimeyle sıfırdı. Yani 
konuyla ilgili ön hazırlık, meselenin kısaca hikâyesi 
yoktu! Programcı, yaptığı programı dinleyiciye kı-
saca takdim etmeden sözü hemen bir konuşmacıya 
yıktı. Türk kamuoyu, Ahıska meselesini hâlâ yete-
rince bilmemekte, sürgün acılarıyla ilgili tam bir 
bilgi ve kanaate sahip bulunmamaktadır. O hâlde 
program, güçlü bir takdim ve girişle açılmalıydı. Ne 
yazık ki bunu göremedik.

Ahıskalıların ana yurdu olan Ahıska Bölgesi ve 
sürgün sebebi açıkça ortaya konulamadı. Ekranda 
doğru dürüst bir harita ve görüntü yoktu! O zaman 
televizyonun radyodan farkı nedir diye sormak 
lâzım!

Programcı, stüdyoya davet ettiği kişiler konusun-
da oldukça cömert davranmıştı! Adeta kimin adını 
duymuşsa onu çağırmıştı. Profesör, siyasetçi, der-
nekçi, telefoncu vs. her kafadan bir ses çıkıyor, her-
kes bir şeyler söylüyor; telefonla katılanlar da ayrı 
şeylerden bahsediyordu. Meseleden biraz haberdar 
olan seyirci ise, “Yahu bu, kadın meseleleri programı 
mı?” diye saçını başını yoluyordu.

Programcı, davet ettiği bir konuşmacının biyog-
rafisini okurken, onun Özbekistan’da dünyaya gel-
diğini, hayatının müteakip safhalarının Kazakistan, 
Sibirya ve Azerbaycan’da geçtiğini, muhteremin 
şimdi de Türkiye’de bulunduğunu söyledikten son-
ra, “Bundan sonra Gürcistan inşallah!” dedi. O da 
mecburen, “İnşallah!” demek zorunda kaldı. Fakat 
konuşmaları, bu inşallah dediği hususla ters düşü-
yor, dolaylı yollardan kimsenin Ahıska’ya gitmeye-
ceğini söylemeye çalışıyordu. Ona bir diyeceğimiz 
yok, ama programcı muhtereme sormak lâzım: 
Ahıskalıların vatana dönmeyeceklerini ekrandan 
ilân ettirmek sana mı kaldı?

Programcı, konuya vakıf olmadığından, sordu-
ğu soru veya ortaya attığı sözler, açık değildi. Bu da 
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konuşmacının rastgele şey-
ler söylemesine, hatta şunun 
bunun dedikodusunu yap-
masına yol açıyordu!

Programcı, Ahıska 
Türklerinin içler acısı bir 
teşkilâtlanma problemi-
nin olduğunu bildiği halde, 
olumlu mânada hiçbir fa-
aliyeti bilinmeyen dernek 
esnafının adlarını birer kah-
raman gibi saymaktan ade-
ta zevk alıyordu… Halbuki 
saydığı isimler, bir halkın 
millî davasını çarçur eden 
bilgisiz ve ufuksuz ademlerdi! 
Burada her şey yazılmaz ki, yazalım…

Programcı muhterem, nedense her fırsatta Gür-
cistan muhibliğini ilân ediyor, şunun bunun ayak 
üstü demecine dayanarak neredeyse sınırları kaldı-
rıyor, Gürcistan’ı ilhak ediyordu! Fesübhanallah…

Stüdyodaki dernekçilerle telefonla katılanlar ayrı 
telden çalıyor, kimi falan cemiyetin misyonu bitmiş-
tir derken, diğeri sen nasıl böyle dersin, diye çıkışı-
yordu…

O arada programcı, önüne konulan bir mail me-
sajını yutkunarak okudu. Bu mesaj: “Biz Gürcistan 
sayfasını kapatalım, hepimiz Türkiye’ye gidelim!” di-
yordu. Bu mesajın anonsu bile programı sıfırın altı-
na düşürmeye yeter!

Bir dernekçi de Kırgızistan’dan katıldı! Bir şeyler 
konuşuyor gibiydi; fakat bu sözlerde işe yarar ve an-
laşılır hiçbir şey yoktu!

Stüdyoda bulunan Prof. Dr. İlyas Doğan, “Vata-
na dönüş bir namus meselesidir.” dedi.

Yurt Partisi Genel Sekreteri Murat Güztoklusu 
da, sürgün meselesi ile bölgenin stratejik önemine 
ışık tuttu, Acara üzerine vurgu yaptı ve ilâve etti: 
“Kırımlılar için ne kanun vardı ne bir şey! Ahıskalıla-
ra büyük destek var.”

Programda insanı biraz ferahlatan, sadece bu iki 
konuşmacının birkaç cümlesiydi.

Programcı, nereden estiyse bu defa Gürcistan’ı 
kutlamaya başladı. Ona göre Gürcistan, Rusya’nın 
suçunu telâfi ediyormuş! 

Bre adam, sürgün zamanında, Sovyet rejiminin te-
pesinde kimler oturuyordu, hiç araştırmadın mı? Biz 

söyleyelim: Birinci adam Stalin, 
ikinci adam İçişleri Bakanı (O 
zamanki adı NKVD) Beriya ve 
Gürcistan Komünist Partisi Ge-
nel Sekreteri de Karanadze’ydi. 
Sürgünün teklif, plân, proje ve 
uygulamaları bu adamlar tara-
fından gerçekleştirilmiştir. Hat-
ta Ahıska topraklarını ebediyen 
Gürcü toprağı yapmak için, Baş-
bakan Xoşdariya, buraya iskân 
edilen Gürcülerin geldikleri yer-
deki evlerini yakıp yıktırmıştır; 
bir daha geri dönemesinler, yeni 
yerlerinde yaşasınlar diye… Bu 
cinayetin birinci ayağını Gürcü-

ler, ikinci ayağını da Ermeni Kabulov kardeşler teşkil 
etmektedir. Bunları hemen bütün Ahıskalılar bilir. 

1944’te sürgüne gönderilen bunca topluluk, 
Stalin’in ölümüyle vatanlarına döndüğü hâlde Ahıs-
kalıların hâla vatandan uzaklarda olmasının sebebi 
kimdir? Çeçen ve İnguşların vatana döndüğü sırada 
Ahıskalıları yurduna bırakmayan kimlerdir?

Evet Rusluk davasıyla koca Asya kıt’ası kana bu-
lanmıştır. Fakat Ahıska sürgününde Gürcü arzu ve 
icraatı, Rus yayılmacılığının lokomotifi olmuştur. 
Gözlerini Kars, Ardahan ve Artvin’den öteye, Trab-
zon ve Bayburt’a dikmiş olan meşhur iki Gürcü pro-
fesörün çıkışlarını burada zikre değer görmüyoruz. 
Sürgün kararnamesi Beriya tarafından hazırlanmış, 
Stalin tarafından imzalanmıştır. Bu kararnamede 
Ahıska halkına kaçakçı ve eşkıya iftiralarını kim at-
mıştır? Erkekleri cephede savaşan halkın kadınları 
ve çocukları mı eşkıyalık yapıyordu?

Herhalde şöyle denilebilir: Bugünkü Gürcistan, 
geçmişteki despot rejimin ve karanlık bir dönemin 
rezaletini temizleme fırsatını yakalamıştır. Türk-
Gürcü ilişkileri de bu fırsatın bir parçasıdır. İyi 
komşuluk ve dostluğa giden yoldaki taşların kaldı-
rılması, sürgün ahalinin şerefli bir şekilde yurduna 
dönmesiyle kaimdir. Günümüz Gürcü yöneticileri 
tarafından savunulamayan Stalin döneminin başka 
bir izale yolu görünmemektedir. 

Programcı, Azerbaycan’dan ilgi derecesini bil-
mediğimiz birisini telefona aldı. Ona, “Ahıskalıların 
dönüşünü Cavaxetya Ermenileri nasıl karşılıyor?” 
sorusunu yöneltti (Cavaxet’i biliyoruz da Cavaxetya 
neresi?!). O da “Ermeniler, dönüşün aleyhindedir. 
Gürcistan, bu iki toplumun tokuşmasından kor-
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kuyor. Ahıskalıların evlerinde tamamen Ermeniler 
oturuyor!” diye cevapladı.

Böyle anlamsız bir soruya gerek var mıydı? Va-
tana dönmek için Ermeni’den izin almak mı gereki-
yor? Ahıskalıların evlerinde tamamen Ermenilerin 
oturduğu da doğru değildir. Zira Ahıska, Cavaxet 
(Ahılkelek)’ten ibaret değil ki... Böyle yalan yanlış 
bilgilerle halkın moralini bozmaya ne hakkınız var? 
Gidip Ahıska köylerini dolaştın mı? Meselâ Ahıska 
merkez köyleriyle Adigön (Koblıyan) köylerinde kaç 
Ermeni var, biliyor musun?

Bursa’dan davet edilen fakat -iyi ki- gelemeyen, 
herhalde “Sesi de yeter!” denilerek telefona alınan 
bir ilçe Belediye Başkanı, birtakım dernek esnafının 
adını anmaktan başka bir şey söylemedi… Tabiî, 
birkaç aileye birkaç koli ianeyle, Ahıska konusunda 
konuşmaya mezun olamazsınız! Bunun ispatı da, 
“Bursa’dakilerde vatana dönüş isteği görmedim!” 
cümlesidir. Peki bu cümle, Ahıska davası konusun-
da Türk kamuoyuna hangi faydalı mesajı vermiştir?

Programda Türkçe de kan ağlıyordu. Sorusuy-
la cevabıyla hemen her cümle bozuk bir anlatımla 
kulakları tırmaladı. “Öğrencilerin çalışması yasaktır; 
gayriihtiyari çalışıyorsalar bilmem. Bursa’da konuş-
lanmış tiyatro grubu…” ifadelerinden ne anlıyorsu-
nuz? Bu davetli konuşmacıdan, e-posta adresi isten-
di. O da, “Hatırlayamadım, zaten öyle bir adresim 
yok, kullanmam!” diye cevapladı! Ört ki ölem!

Sonuç itibariyle şunları söyleyebiliriz: Bu prog-
ramla, millî davalarda televizyon imkânlarının kul-
lanılması hususunda seviyemiz bir kere daha belli 
oldu. Ulusal (!) Medyamız malûm! Kanal A’daki 
Sınır Ötesi programı, kelimenin tam mânasıyla fi-
yaskodur. Bu programı, sadece Ahıska konusuyla 
değerlendirdiğimiz zannedilmesin. Öncekilere de 
baktık. Bu program zahmet çekilmeden, alt yapısı 
hazırlanmadan, başı sonu hesap edilmeden ekran-
lara gelmekte, seyirciyi ikrah ettirmektedir. Bu tür 
programlar, hele millî konuları işleyecekse, mesele 
ciddîyetle ele alınmalı, zarar vermemek bir yana, 
toplumu iyiye, doğruya ve güzele yönlendirmede 
üzerine düşeni azamî ölçüde yerine getirmelidir. 

Sınır Ötesi, gündemdeki önemli bir konuda za-
rarlı olmuş; vatanın eşiğindeki halkı korkutmuş ve 
uçuruma itmiştir. Tesellimiz, bu programı dinleyen-
lerin az olmasıdır! 

Lütfen herkes bildiği işi yapsın!

ÇırPıNırdıN
Karadeniz

Çırpınırdın Karadeniz, 
Bakıp Türk’ün bayrağına.  
Ah ölmeden bir görseydim,
Düşebilsem ayağına. 
Ayrı düşmüş dost élinden
İller var ki, çarpar sinen.
Vafalıdır,  geldi giden
Yol ver Türk’ün bayrağına!
İnciler dök, gel yoluna,
Sırmalar düz, sağ-soluna
Fırtınalar dursun yana,
Selâm Türk’ün bayrağına!
Hamidiye ve Türk kanı,
Hiç birinin bitmez şanı.
Kazbek olsun ilk kurbanı,
Selâm Türk’ün bayrağına!
Dost élinden esen yeller
Bana şiir, selâm söyler.
Olsun bizim bütün éller,
Kurban Türk’ün bayrağına!

    15 Kânun-i Evvel (Aralık) 1914
        Ahmet  Cevat
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